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 ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
 خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
 ١٢٥١پالك  
       ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com 

www.mftdibagaran.ir 
  dibagaranetehranbot@: لینک ربات دیباگران             mftbook@نشانی تلگرام:

 تهران را از سایت هاي اینترنتی دیباگران دریافت نمایید. دیباگرانیکیشن لاپ
                                    

 
 
 
 

 -1371حسینی ،الهام،:سرشناسه
کاربرد اکسل در سیستم هاي پدیدآور:  عنوان و نام 

 حقوق و دستمزد/مولف: الهام حسینی
 1397: دیباگران تهران : تهرانمشخصات نشر: 
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 978-622-218-009-6شابک: 
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 برنامه هاي کامپیوتري-حسابداري-حقوق و دستمزدموضوع: 
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 داده پردازي -موضوع:امور مالی

  finance-data processingموضوع:
 HD 4912ف/2ح 5 1397رده بندي کنگره: 
   21/331رده بندي دیویی

 5399099شماره کتابشناسی ملی: 
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "سركار خانم الهام حسيني "كتابي كه در دست داريد با همت 

  ي كنيم.ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  مقدمه مولف

او  حکمتبه نام خداوندي که هرچه داریم از لطف و کرم اوست و هرچه نداریم از   

خدارا شاکرم که مرا یاري نمود تا دومین کتاب خود را به چاپ برسانم ,مبحث حقوق و دستمزد از 
ري بسیار پر اهمیت می باشد ساده ترین نرم افزاري که بتوان مباحث خیلی مهمی است که در حسابدا

حقوق و دستمزد را در ان اجرایی کرد صفحه گسترده اکسل می باشد در این کتاب,  حقوق و دستمزد 
با جدیدترین قوانین کار و مالیات در نرم افزار اکسل اموزش داده شده است و تالش شده به ساده ترین 

شود تا فراگیري مباحث این کتاب براي عزیزانی که به تازگی با این مبحث  شیوه ممکن اموزش داده
  اشنا می شوند آسان باشد .

باتوجه به اهمیت مبحث مالیاتی ,بخشنامه ها و قوانین جدید مالیاتی در محاسبه حقوق و دستمزد در 
 برنامه اکسل اجرایی شده است .

در  از طریق سایت دیباگران تهران ده شده است موزش داآاکسل حقوق و دستمزدي که در این کتاب  

  خواهد گرفت.اختیار شما عزیزان قرار 

  تا شما را از هر جهت در این مبحث بی نیاز سازد.

از شما خوانندگان عزیز این کتاب سپاسگزار خواهم بود انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود را به پست 
ارسال نمایید .امیدوارم که در جهت   E.accounting81@yahoo.comالکترونیکی اینجانب 

  کاملتر و بی نقص نمودن این اثر مرا یاري فرمایید.

در پایان از همکاران گرامی آقایان مسعود واحدي و سینا کریمی و خانم شایسته عظیمی که با نظرات 
  ین اثر یاري نمودند سپاسگزارم.ارزشمند خود مرا در بهتر نمودن ا

از مدیریت انتشارات دیباگران و همکاران ایشان که مقدمات چاپ کتاب را فراهم نمودند صمیمانه تشکر 
  می نماییم.

  

  الهام حسینی 

12/7/1397  

  


